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দিংহের রাজসভায় নিমন্ত্রণ হ'ল সকলের । সকল পশু সকল পাখীই এল । 
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সে এক গহন বন। 

সে বনের বাসিন্দা পশু আর পাখী। পশুর। থাকে গাছের 
তলায়, ঝোপ-ঝাঁপের আড়ালে আবডালে। পাখীর থাকে ভাল- 

পালার ফাঁকে ফাঁকে। পশুরা খোঁড়ে বড় বড় গর্ভ। পাখীর! 
বাধে ছোট পুছাট বাস।। তাতেই তারা বুথে স্চ্ছন্ণে্ী নী 

এক জাত থাকে উপরে, আর এক জাত নীচে। তবু তাথের' 
মধ্যে ভারি' মিল। সিংহ হচ্ছেন পশুদের রাজা । কিন্ত পাখীরাও 
তাকে অমান্য করে না। সিংহও পাখীদের বিপদে আপদে সাহায্য 
করে, তাদের মৃখ-দুঃখের খবর নেয়। 



বাছুড় বন্নকট 

পাখীদের রাজা মউপাথী। মউপাখীর সঙ্গেও পশুদের খুব 
ভাব। মউপাথী পশুদের আলাদ! জাত বলে ভাবে না। 
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... এমনি'ক'রে পশুদের সঙ্গে পাখীরা থাকে মনের আনন্দে। 
না আছে: করীন-ঝগড়া-বিবাদ, না আছে কোন রকমের 'রেষারেষি।, 
ঘদি কোন দিন এপক্ষের কারও সঙ্গে ওপক্ষের কারও একটু- 
আথটু মন-কষাকষি হয় তো৷ তাও বেশিক্ষণ টিকতে পায় না। 
হয় এপক্ষের নয় ওপক্ষের রাজ ছু'জনকেই ডেকে তাদের মধ্যে 
ভাব করিয়ে দেন। সত্যি কথা বলতে কি, সে-দেশে রাগ বড় 

৮ 



বাঁছুড় বরীকট 

একটা কেউ দেখতে পায় না। রাগ হলেও তো! থাকার উপায় 
নেই। এ্রমনি গুণ এ দুই রাজার। 

এক রাজার সঙ্গে আর এক রাজার খুব ভাব। সিংহ ঘখন 
হরিণ মারে তার একটু মাংস আগে-পাঠিয়ে দেয় মউপাখীকে। 
আবার মউপাখী মৌচাক ভাঙলেই খানিকটা! মৌ সিংহের বাড়ি 
পৌছে দিয়ে আমে। পশুদের রাজ। কেশর নাড়তে নাড়তে বলে_ 

“বনের মাঝে রাজ্য করি বনের মাঝেই থাকি ।' 

এক রাজন্বে আধেক পশু বাকী আঁধেক পাধী |” 

মউপাথী শিস্ দিতে দিতে গান করে-_ 
“গুহায় থাকেন এক রাজা ভাই 

গাছে থাকেন আর। 

মোদের রাজ্য চমৎকার ॥% 

এম্নি ধারা হেসে গেয়ে তাদের দিন ঘায়। 

কিন্তু তাঁদের এত বন্ধুত্ব দেখে একজনের ভাল লাগল না। 
সে হচ্ছে বাছুড়। জগতে এমন অনেক লোকই আছ যারা পরের 
সুখ দেখতে পারে না। পশু আর পীর মধ্যে ৩7 কথ বাছুড়ের 
চোখ টাটায়। সে মনে মনে চ্ক্রি লে:এদের মধ্যে যেমন 
করেই হোক বগড়। বাধাবে। |. 

বাছুড়ের একটা৷ মতলবও ছিল। িহহ আর মউপাধীর মধ্যে 
যদি ঝগড়া বাধে তা৷ হ'লে দুই দলে একদিন যুদ্ধ বাধবে। পাখী 

৯১০ 



বাছড় বয়কট 
জিতলেও তার লাত। সে বলবে_“ভাই, আমি তে। তোমাদেরই দলে। 
এই দেখ-ন! আমারও পাঁখা আছে। আমিও উড়ি তোমাদেরই মত।” 

আবার ঘদি পশু জিতে ত। হ'লে পশুর দলেই সে ভিড়ে পড়বে; 
বলবে-“ছি ছি, পাখীও আবার একট। প্রাণী! ওরা ডিম পাড়ে, 
মায়ের ঢুধ থায় না। আমি ওদের কেউ নই, আমি তোমাদেরই ।” 

এখন ওর ভারি মুশ্কিল। ছুই দলে খুব ভাব থাকাতে বাদুড় 
কোন দলেই আমল পাচ্ছে না। তাই ওর ইচ্ছা একট বগড়। 
বাধায়। পশু-পক্ষীর দুই রাজাই যদি মরে তাতেও ওর আপত্তি 
নেই। ও বরং সেইটাই চায় সবচেয়ে বেশি। ত। হলে ও-ই রাজা 
হয়ে বসবে দুই দলের। এখন কোন রকমে একবার ঝগড়াটা। 
লাগাতে পারলে হয়। কিন্তু সেটাও সহজ কাজ নয়। 

বাছুড় হাল ছাড়ে না। সে শুধু তুযোগ খুঁজে বেড়ায়। 
খুজতে খুঁজতে সুযোগ মিলেও গেল। 

একদিন সন্ধ্যেবেলা হয়েছে কি-বাছুড় গাছের ডালে পা 
লাগিয়ে ঝুলছে, দেখতে পেল নীচে দিয়ে চলেছে বাঘ। তার কাধে 
এক পুটন্রি' অবংদ। বুঝলে বাঘ মাংস নিয়ে চলেছে 
মউপাথীর কাছে__সিংহ | 

চট ক'রে তার এক বুদ্ধি এল। নে করলে কি 
না__উড়ে গেল যে দিকে মউপাথীর বাসা সেই দিকে। গিষ্ে 
দেখলে মউপাথী তার বাসায় তধনও ফেরে নি। 
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বাঘ মাংস নিয়ে চলেছে মউপাখাধ কাঁছে 
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বাদুড় বয়কট 

'ঘে গাছে মউপাখীর রাস! সেই গাছের এক ডালে পাতার 

আড়ালে বাছুড় ঝুলে রইল চুপটি ক'রে। 
দেখতে দেখতে বাঘ এসে. পৌছল সেই গাছের তলায়। 

এসে ডাক দিল,_ 
“পাখীর রাজ পাখীর রাজা, 

বাড়িতে আছ কি? 

পশুর রাজ ভেট দিয়েছে 

বয়ে এনেছি ।» 

মউপাথী তো ঘরে ছিল না। জবাব 
দিলে বাছুড়_গলার তৃরট। একটু বদলে; 

বধললে”_ 

“যে ভেট পাঠ্ি- 
য়েছে তারই কাছে 
ফিরে নিয়ে যাও। 

বাড়ির বি-চাকর সব. 1 
থেয়ে  ঘুমিয়েছে। ১০২ 
থাবার লোক কেউ নেই” বাঘ ডাক দিলু,__“পাখীর রাজা, পাখীর রাজা” 

বাঘ তে শুনে অবাকা। মউপাথী কিন! বললে এই কথ|। 
সে ভাবলে এ কখনও হ'তে পারে না। তারই শুনতে ভুল হয়েছে। 

তাই আবার বললে”_ 

*₹ ১ 
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বাদুড় বয়কট 

“রাজ। মশীই, রাজা৷ মশাই, আপনার শরীর কি ভাল নেই? 
আমাদের রাজ] বলছিলেন ধোঁজ নিতে। আপনার সঙ্গে তার 

অনেক দিন দেখ। হয় নি কিন। !” 
বাছুড় বললে-_-“ঢের হয়েছে, ঢের হয়েছে। অত সোহাগে 

আর দরকার নেই। আমার শরীর ভাল থাক আর মন্দ থাক আমার 
আছে। তার এত থবরের দরকার কি? বনের পশুর আস্পর্থ দেখে 
বীচি না । পাখীর সঙ্গে আসে বন্ধুত্ব করতে! বলে দিও তোমাদের 
রাজাকে, কোন দিন যেন এযুখো না হয়। ত৷ হ'লে কিন্তু তার 
কপালে বিপদ আছে ।” 

বাঘ ব্যাপার কি বুঝতে না পেরে মাংসের পুটলিটি নিয়ে সুড় 
স্ুড় ক'রে ফিরে গেল সিংহের কাছে। বাছুড়ও মউপাখীর গাছ ছেড়ে 
উড়ে গেল নিজের গাছে। 

কিছুক্ষণ পরে মউপাখী ফিরে এল বাসায়। সে কোন খবরই 
পেল না। 

মউপাখীর মনটা খারাপ । বন্ধুর সঙ্গে ক'দিন দেখ! হয় নি। 

সে একদিন ভুপুরবেল। বাজপাখীকে পাঠালে সিংহের বাসায় তার 
ঘোঁজ নেওয়ার জন্যে, আর অমনি তার সঙ্গে দিল টাটকা-ভাঙ। 
এক চাক মৌ। 

বাছুড়ের চর চামচিক। চুপি চুপি এসে বাছুড়কে খবরটা দিয়ে 
গেল৷ বাছুড় খবর পেয়েই রওনা হল। বাজপাখীর আসার আগেই 

৭ 



বাছুড় বয়কট 

সে এসে সিংহের গে উকি মেরে দেখল- সিংহ আছে ঘুমিয়ে 
ুপুরবেল। গাছের নী উঃ কথা বললে দেখতে পাওয়। যাবে 

নি শান 
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বাজপাখী মৌ নিয়ে যাচ্ছে সিংহের বাসায় 

তাই সে করলে কি__না--ষে গর্তে সিংহ ঘুমিয়ে আছে তারই মুখে 
কতকগুলে। শুকনে। পাতা জম। করলে । আর সেই পাতাগুলোর 
আড়ালে চুপটি ক'রে পাখা গুটিয়ে বসে রইল। 

৮" 
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কিছুক্ষণ পরেই বাজপাখী এসে উপস্থিত হল। গর্তের সামনে 

মৌচাকটি নামিয়ে সে ডাক দিল সিংহকে ; বললে,_ 

১৪২ ০8878 
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রর তাই নিয়ে আমি এলাম বাজ। 
1? ভিতর থেকে জবাব এল_-“মউপাধী? সে আবার 

কে? তাকে তে চিনি না!” 

বাজপাখী অবাক হয়ে গেল। সে কতবার এসেছে সিংহের 

কাছে। কখনও তো এমন কথ। শোনে নি। তবে কি তারই 

শোনার ভুল? সে আবার বললে,_“মহারাজ ! পাখীর রাজ। 
মউপাখী- আপনার বন্ধু। তিনিই পাঠিয়েছেন।» 

ভিতর থেকে কড়া গলায় উত্তর এল,_-“যত বড় মুখ নয় তত 

বড় কথা? আমি পশুরাজ সিংহ, সমস্ত বনের রাজা । ক্ষুদে পাখী 

একট সে কিন। বলে আমার বন্ধু! দীড়াও দেখাচ্ছি মজীটা। 1” 
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বাজ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সে আর সেখানে এক মুহূর্ত ও ন৷ 
দাঁড়িয়ে মৌচাকটি মুখে নিয়ে ফিরে গেল মউপাখীর কাছে। 
মউপাখী সব কথ শুনে দীর্ঘন্শ্বাস ফেললে। 

মউপাথী ভাবলে হয়তে। কোন কারণে সিংহ তার উপর 
রাগ করেছে । তাই এমন কথ। বললে । 

বাঘের কথা শুনে সিংহও ঠিক এ কথাই ভাবলে । 
তাই আবার সিংহ পাঠালে মাংস আর মউপাখী পাঠালে মধুর 

চাক। সিংহ ভাবলে_ এতদিনে রাগ পড়েছে বন্ধুর । ম্উ ভাবলে__ 
এবার মিংহ আর অমন কথ। বলবে না। কিন্তু তারা ভাবে এক, 
বাছুড় করে আর। তারা কি করে না করে বাছুড় গোপনে গোপনে 
সর্বধাই তার ধোঁজ নেয়। কাজেই তারপর থেকে ঘতবারই যার 
কাছে উপহার গেল ততবারই তার কাছ থেকে ফেরত এল । 

মউপাখী ভাবলে-না৷ এমন করলে চলবে না । ব্যাপার কি 

সেট। দেখতে হচ্ছে। এই ভেবে মউপাখী নিজেই একদিন গেল 
সিংহের কাছে। পশুরাজ তখন গর্ত থেকে বেরোচ্ছেন ঠিক এমন 
সময় মউ গিয়ে নমস্কার ক'রে বললে__ 

“মহারাজ! তুমি পশুদের রাজা! সিংহ। তোনার ভয়ে বাঘ 
ভালুক কাপে। আর আমি তো কোন ছার সামান্য পাখী। তবে 
তুমি নিজে বন্ধু বলে বলেছ, তাই ভরসা৷ ক'রে উপহার পাঠাই। 
তুমি ঘদি না নাও তো আর পাঠাব না। কিন্ত মহারাজ, আমার কি 

১০ টু 
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অপরাধ হয়েছে সেটা জানতে পারি কি? আমি তিন তিন বার 
মৌচাক পাঠালাম। তুমি তিন বারই আমার লোককে গালাগাল 
দিয়ে আমার উপহার ফেরত দিলে ।' কেন কি দৌষ করেছি আমি ?” 
মউপাখী আর বলতে পারলে না, তার চোখ দিয়ে দু-ফৌঁটা জল 
গড়িয়ে পড়ল। তার গল। দিয়ে আর কথা বেরোল ন৷। 

সিংহ অবাক্ হয়ে গেল। সে বললে,_“তোমার কথ! তো 
কিছুই বুঝতে পারছি না ভাই। তোমার উপহার না নিয়ে তোমার 
লোককে গালাগাল দিয়েছি আমি? ককৃথনো না। বরং আমি 
তোমাকে তিন বার মাংস পাঠিয়েছি । তুমি তা রাগ ক'রে ফেরত 
দিয়েছে। কেন রাগ করেছ সেই খবর নিতে তোমার কাছে যাব 
বলে বেরোচ্ছি, আর তুমি এলে ।” | 

মউপাখী একথ! শুনে আশ্চর্য হল। বন্ধুর উপহার সে কখনও 

ফেরত দিতে পারে? সিংহ তাকে কত ভালবাসে আর সে কিন৷ 
তাকে অপমান করবে! ছু'জনে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল! 
তারপর সিংহই বললে, “থাক ভাই ঘা হবার হয়ে গেছে। হয়তো 
তোমার লোকও শুনতে ভুল করেছে, আমার লোকও শুনতে ভুল 

করেছে। আমাদের মনের মিল তে৷ ঠিক আছে। তা হলেই হ'ল। 
কি বল?” 

মউপাথী বললে,_“শুনে দাদা ধড়ে প্রাণ এল। ভেবেছিলাম 
তুমি হয়তো কত রাগ করেছ। অথচ কেন ঘে রাঁগ করলে কিছুই 
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বুঝতে পারলাম না। তাই তে৷ আর না থাকতে পেরে ছুটে 
এসেছি ।” | 

সেদিন হ্ু'জনের অনেক গল্প স্ন হ'ল। তারপরে সন্ধ্যে হয়ে 
আসতে পাখী ফিরল বাসায়, সিংহ বেরোল শিকারের সন্ধানে । 
কিন্ত ভ'জনের মনের মধ্যেই একটা৷ কেমন যেন খটক। রয়ে গেল। 
এমনধার। গোলমালটা কেন হ'ল? শোনার ভুল? তাই বা কেখন 
ক'রে হবে? একবার নয়, ছু'বার নয়, বার বার তিন বার। 

একদিন সিংহের রাজসভায় নিমন্ত্রণ হ'ল সকলের। বনের 
সকল পশু সকল পাখীই এল। বাছুড়ও ফীক পড়ল না। সে এসে 
দেখল সভার মাঝে সে আছে সিংহ আর মউপাখী। হাসিযুখে 
আবার তার! আগের মতই গল্প গুজব করছে। দেখে বাছুড়ের কাল 
যুখ আরও কাল হয়ে গেল। ঢে ভেবেছিল এদের যুখ দেখাদেখি 
বন্ধ হ'য়ে গেছে। তাই ছু'জনকে কথা বলতে দেখে তার ভাল লাগল 
না। সে আবার ঝগড়। বাধাবার জন্যে মতলব আঁটতে লাগল । 

এমন সময় গুলবাঘা একটা হরিণের গ্যাং চিবৌতে চিবোতে 

একবার চেঁচিয়ে উঠল। তার গলায় ঢুকেছিল একটা হাড়। 
বাছুড় বললে»_-“এত বড় হয়েছ, বাঁপু হাড় বেছে মীংস খেতে 

শেখ নি এখনও? তা গলায় তে লাগবেই” 
ওদিক থেকে পায়র। “উন” কারে উঠল। ধানের সঙ্গে ছিল 

পাঁথরকুচি। ন! দেখে ফেলেছে গিলে । 
১৩ 
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বাছুড় বললে”_“মর এখন। দেখে শুনে না খেলেই এমনি 
ভুগতে হবে। সাবধানের মার নেই। তোমরা তে। সব সাবধান হতে 
শিখলে না। সাবধান হলে কখনও কেউ ভুঃথ পায় না। এই যে 
পশুর রাজ! আর পাখীর রাজ। একবার হ্ঃথ রা সি! মধ্যে 
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গুলবাঘ। হরিণের ঠ্যাং চিবোতে চিবোতে টেচিয়ে উঠল 

রাগারাগি হ'ল-_সে শুধু সাবধান হন নি বলেই তো। যা হক 

ভগবানের ইচ্ছায় তাঁদের আবার ভাব হয়েছে । আমরা দেখে ষে 

কত সুখী হয়েছি তা কি বলব ?” 
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সিংহ বলে উঠল, _“বাছুড় ঠিক বলেছ ।” 
মউপাখী বললে,_“ও বরাবরই খাটি কথা৷ বলে” 
সুবিধা পেয়ে বাছুড় বললে,_“কিস্ত তাও বলি, এখনও 

আপনাদের খুব সাবধান থাকতে হবে। আপনাদের ছু'জনের মনেই 
এখনও থটক। রয়েছে । এ খটকা! যতদিন মনের মধ্যে পুষবেন ততদিন 
আপনাদের ভাবটা পাকা হবে ন।” 

সিংহ তাকালে মউপাখীর দিকে । ম্উপাথীও মুখ তুলে চাইল। 
সিংহ বললে, “বেশ তুমি ঘখন এত কথা৷ জান তা৷ হলে বল 

কে আমাদের শত্র? কে আমাদের মধ্যে ঝগড়া বাধানোর চে 
করেছিল? যদি তাকে ধরে দিতে পার তোমাকে অনেক পুরস্কার 
দেব।” 

মউপাখীও সিংহের কথায় সায় দিল। 
বাদুড় বললে,_-“আপনাদের আশীর্বাদে আমার যে ছুটো৷ বট 

পাকুড়ের গাছ আছে, তাতেই দিন চলে যায়। পুরস্কার আমার কি 
হবে? তবে আপনারা বন্ধুভাবে থাকলে আপনাদেরও ভাল, আমাদেরও 

ভাল। আমি যেমন ক'রেই হুক আপনাদের শত্রু ধরে দেব। কাল 
আপনার! ছু'জনে সন্ধ্যের সময় আমার সঙ্গে দেখা করবেন।” 

সিংহ বললে, “ভাল কথা” 
মউপাখী বললে,_“নিশ্চয় যাব ।” 

পরের দিন বেল৷ পড়তে না পড়তেই দু'জনে এসে উপাস্থিত 
৯৫ 
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ছু" দিক থেকে । দেখে বাছুড় মনে মনে খুব হাসলে । মনে মনে 
বললে-দীড়াও তোমাদের বন্ধুত্বের গোড়া কাটছি। 

সিংহ বললে, “কই আমাদের শত্রু কোথা ?” 
মউপাথী বললে, “ধরে এনেছ তো! বের কর ন1।” 
বাছুড় বললে,_“ধরা কি এত সহজ কথা? তবে লোকটা 

কে ত৷ বলতে পারি, অনেক কণ্ঠে খবর পেয়েছি ।৮ 
তার মুখের কথ। শেষ করতে না দিয়েই ঢু'জনে বলে উঠল,_ 

“কে কে? কেবল তো?” 
“আহা হা! এত ব্যস্ত হলে কি চলে?”_ লে বাছুড় ডাক 

দিল সিংহকে। বললে “সিংহ মশাই, আপনি একটু এদিকে সরে 
আহ্ৃন, কানে কানে ঝলে দি” 

“সেকি কথ।? কানে কানে বলবে কেন? যা বলবে জোরে 
বল না। আমর! ছু'জনেই তো। শুনব ।”-_মিংহ গন ক'রে উঠল। 

“কানাকানির কি আছে আবার এর মধ্যে ?৮”__মউপাখী ঝংকার 
দিয়ে বললে । 

“গোপন কথা ছ'কান করতে নেই। আমার ছু” কানে এসেছে__ 
আর ছু" কানে তুলতে পারি বড় জোর। তার মানেই আর একজন । 
কিন্ত তার উপরে আর নয়।”__বিজ্ঞের মত এই কথ বলে বাছুড় 
দোল থেতে লাগল আপন মনে । 

সিংহ বললে”_“বেশ আমাকেই বল।” 
৯৬ 
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ম্উ বললে,-“হ' হা, ও তোমার শোনাও যা" আমার 
শোনাও তাই।” | 

তারপর বাছুড়ের দিকে চেয়ে মউ বললে, “ঘ” বলার শিগৃগির 
বন্ধুকে »লে দাও-আমি বরং স”রে ঘাচ্ছি।” 

বাছুড় তাড়াতাড়ি বললে,_“ন। না স'রে যেতে হবে কেন? 
যেখানে বসে আছ, এখানেই ঝসে থাক। নামট। দিংহকে আমি 
চুপি চুপি, বলে দিচ্ছি এখুনি ।»_ব'লে বাদুড় উপরের ডাল থেকে 
নেমে এসে একট নীচের ডালে পা৷ আটকে ঝুলতে লাগল। আর 
সিংহকে ডেকে বললে” “সিংহ মশাই, সিংহ মশাই, তোমার 
কানট। আন আমার মুখের কাছে।” 

সিংহ ঘাড় উচু ক'রে তার মুখের কাছে কান নিয়ে 

গেল। মউপাখী পাশের বাবল। গাছটার ডালে চুপটি ক'রে 
বসে রইল। 

বাছুড় বললে,_“তা৷ হ'লে বলি £” 
“বল ।” | 
“কাউকে বলবে ন। ?” 
“না” 

“তিন সত্যি কর।” 

হ্যা গে হ্যা, বলব না! বলব না! বলব না! এই তিন 

সত্যি করলাম ।”__সিংহ জবাব দিলে । 
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বাদ্নড় তখন খুব গম্ভীর ভাবে চারদিক একবার দেখে নিয়ে 
সিংহের কানের খুব কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস ফিসূ ক'রে 

₹%১ ৫ ০৫ 
717 ৮” 

/ ৫ /র্ 
পর 

%%/ 

/ তু চট 

রি ৫ € ! রর ) 

রতি ৪ 
// রী ৪ 1) ) 

কি 17// 1 এ ২ ২ এ 

| 1 ২ ্ অং ১১ ২ 

২ ২ ্ ২ 

/ 

£5)1] 1 
11711 )। 

বা |] রা %/উ 
414) 

৫ ) 

বাছুড়-"-সিংহের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিন্ ফিম্ ক'রে বললে 

বললে,“যা বললাম কাউকে কলে না, ঝবলে। না/ ঝলে। না।৮ 
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সিংহ এবার একটু চ'টে গিয়ে জবাব দিলে”_“এক কথা 
আর কতবার শুনব? এখন কাজের কথাটা তো বল।” 

বাছুড় আবার তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললে,_ 
“্যা বলবার তা মউপাখীকে বলব। তারই কাছে শুনতে পাবে।” 
বলে ডাক দ্বিলে মউপাথীকে ; বললে,_“তোমাকেও একটা কথ! 
বলে দি। তা নইলে তোমার মনে মিছেমিছি ভাবনা রয়ে যাবে। 
মনের মধ্যে ভাবনা থাকলে মুখে রোচে ন। খাবার, চোখে আসে 
না ঘুম! তা তুমি একটু এদিকে এস 1” 

এ কথা শুনে মউপাখীর আনন্দ আর ধরে না। সে ফুড়ুৎ 
ক'রে উড়ে এসে বসল ঠিক ঘে ভালে বাছুড় যুখ নীচু ক'রে ঝুলছিল 
তারই নীচের ভালে । 

বাছুড় তাকেও তিন সত্যি করিয়ে নিলে। নিয়ে কানের 
কাছে মুখ রেখে এক কথাই একশ” বার ক'রে বলতে লাগল-__ 
“্ঘ। বললাম তা কাউকে ঝলে। না, বলো না, বলো ন।।» 

মউপাখী বিরক্ত হ'য়ে বললে, “কিন্ত কাজের কথা তে। কিছু 
বললে না।” 

বাছুড় একটু হেসে আবার কানে কানে বললে--শান্ত্রে 
আছে এক কথ ছ"কান করতে নেই। য1 বলার গুঁকে বলেছি। 
তুমি ওর কাছ থেকেই শুনে নিও।” 

সিংহ ভাবলে শক্রর নাম বাছুড় মউপাখীকেই বলছে। 
১৯ 



বাছড় বয়কট 

মউপাথী ভাবলে-_ সিংহ যখন সব কথ শুনেছে তখন আর 
চিন্তা কি? সেকি আর তার কাছে গোপন করবে ? 

তার ছু'জনে তথন বাছুড়ের বাস! ছেড়ে চলল । ম্উপাখী 
ভাবছে সিংহ আগে কথ। বলবে, তাই সে রইল চুপ ক'রে। সিংহও 
ভাবছে মউপাখীই তে আসল কথ শুনেছে সেই আগে বলবে । 

অনেকথানি পথ চল। হ'ল। কিন্তু কেউ কোন কথাই বললে 
না। মউপাখী তখন আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলে,_“বাছুড় 
তোমাকে কি বলেছে ? আমাদের শত্রু কে % 

সিংহ আশ্চর্য হয়ে জবাব দিলে,_-“বেশ কথ তো, সে তো৷ 
€তামাকেই সব কথ। বলেছে । আমায় তে। বলে নি কিছু” 

মউপাথী একথ| বিশ্বাম করল না। সে একটু গম্ভীর হ'য়ে 
বললে»_“দেখ বন্ধু, সব সময় ঠাট্রা। ভাল লাগে না। কি বললে 
বাছড় আগে বল।” 

সিংহ একটু বিরক্ত হয়ে উত্তর করল,_“ঠাট্রা আমি করছি, 
না তুমি করছ? কথা শুনলে তুমি, আর জিজ্ঞেস করছ আমাকে 
_তার মানে তুমি যে কথ শুনেছ, আমায় তা বলতে চাও না। 
কেমন এই তো ?” 

“আমি বলতে চাই ন| £৮”-__মউপাখী কীদ-কীদ হ'য়ে বললে । 
“নিশ্চয়ই ।”-_সিংহ গম্ভীরভাবে জবাব দিলে । 
নিম ল আকাশে মেঘ দেখ দিল। বনের গাছ পাতা কাপতে 
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লাগল। বাতা বইতে লাগল সে সেঁ। ক'রে। ঝড় এল বঝলে। 
তাই সিংহ ফিরল গর্তে। মউপাখী ফিরল বাসায়। বাছুড় উড়তে 

উড়তে একবার দেখে নিলে। হ্7া, তার মন্ত্রে কাজ করেছে। 
্ সঁ না সী 

পাখীর রাজ। মউপাখীকে প্রজার খুব ভালবামত। তার 
খে ছুঃ£খ পেল সকলেই। তার সবাই ঠিক করলে যেমন ক'রেই 
হোক বের কর! চাই_ এমন শত্রুতা করল কে? একবার তার দেখ। 

পেলে হয়! সে যেই হোক না কেন তার আর উপায় নেই। এক 
দিকে পশু আর এক দিকে পাখী সবাই মিলে তাকে ঘমের বাড়ী 
পাঠাবে। কিন্ত শত্রকে আর পাওয়া যায় না। চিল উড়ে আকাশে 
সব চেয়ে উ'চুতে, তাকে পাঠান হ'ল ধোঁজ নিতে । সে এনে হাজির 
করলে__একটা চড়ই, পাঁচট! বুলবুলি আর সাতটা ফিঙ্গেকে। 

মন্ত্রী কাঁক বিচার সভায় বসে ডাক দিলেন চিলকে; কর্কশ 

গল। আরও কর্কশ ক'রে জিজ্ঞেম করলেন,_“আসামী যে দোষী 
তার প্রমাণ ?” 

চিল তিনবার কুনিশ করে জবাব রিলে, _এ্ধমণবতার তিনটে 
চড়ই এক বেল গাছের তলায় ফুড়,ৎ ফুড ক'রে উড়ছিল। তাদের 
গতিবিধিটা কেমন ঘেন সন্দেহজনক মনে হল। যেই ধরতে গেলাম 

অমনি দুটে। পালাল। সেই ছ্ুটোকেও ধরে আনবার জন্যে পাঠিয়েছি 
হুতোমকে ৷ সে অন্ধকারে গ! আড়াল দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের 
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সন্ধান নিচ্ছে। ওখুব কাজের লোক-_ন। ধরে ছাড়বে না। আর 
এইটে ছিল দলের মোড়ল-_একে ধরে এনেছি।” 

“আর বুলবুলি %”_ মন্ত্রী প্রশ্ন করলেন। 
“ছুজুর, বক যখন এক প। তুলে মাছের দিকে এক মনে চেয়ে, 

বিলে দণড়িয়ে তপস্তা করছিলেন তখন এর। তার সামনে দাড়িয়ে গান 
জুড়ে দিয়েছিল। তাতে তার তপস্তার ব্যাঘাত হয়েছে। যাঁরা বকের 
মত মহাপুরুষের তপস্ত। ভাঙতে পারে তার! সবই পারে, হুজুর ।” 

“আর ফিঙ্গে ?” 

“হুজুর, তাদের অপরাধ আরও গুরুতর ।” 

“ক1”-কাক একটা বিকট রকমের আওয়াজ করলে । তার 

অর্থ”_“কি রকম ?” 
চিল বলতে লাগল, “হুজুর, এর। লোক ভাল নয়।” 
“কিসে বুঝলে ?”_ মন্ত্রী জিজ্জেস করলেন । 

“আজ, আমার মন বললে ।৮_চিল জবাব দিল। 

মন্ত্রী বললেন,_“তবে আর কথা কি ?” 

এই ঝলে তিনি ডাক দিলেন কাঠ ঠোকরাকে । হুকুম হ'ল, 
“চড়ইটার শাস্তি তিন ঠোন্ধর। বুলকুলির দোষ আরও বেশি__ 
তাদের প্রত্যেকের পীঁচ ঠোক্কর। আর কফিঙ্গের তো৷ কথাই নেই, 
তাদের শাস্তি সাত সাত ঠোক্কর। আর দেখ, যেন ক'রেই হোক 
এদের পেট থেকে কথ। বের কর। চাই” 

২৩ 
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তাদের বন্দী ক'রে রাজসভ। থেকে নিয়ে যাওয়। হল গারদে। 

সেখানে দোষীদ্ধ্ণে এক একজনকে ধরে ঠোক্কর দিতে লাগল 
কাঠঠোকরা । চড়ুই, শালিক আর ফিঙ্গের মে কি কাতর 
চীৎকার ! 

তার ঘতই বলে, “আমর! জানি ন! রাজার শত্রু কে” চিল ততই 
বলে, “জানি না বললে চলবে না, 

১ বলতেই হুবে। এই কাঠুয়া, থামলি 
ঘে?_ লাগ। ঠোক্কর।৮ 

ঠোককর দিতে দিতে 
কাঠঠোকরার ঠোট ভোৌত। 

নবী, 

%$ ৯ ৮ ০৯৬৮৬ 

“এই কাঠ্য়াঃ থামলি যে ?-_লাগ। ঠোক্কর 1” 

হ'ল, তবু উত্তর পাওয়। গেল না। রাজ। মউ্পাথীর কানে এসব 
কোনও থবর গেল ন।। রাজ রাজকাষ এখন দেখতে পারেন না। 
তার মনে আর সুখ নেই । 

গু 
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মনের দুঃখ মনে নিয়ে মউপাথী বসে থাকে বাসায়। টুনটুনি 
থাকে তার পাশটিতে। টুনটুনি ভারি ভালবার্সে্ঠ তার রাজাকে। 
একদিন টুনটুনি বললে, “মহারাজ! আমাদের শকুনি মামার 
তে৷ শুনি খুব বুদ্ধি! তাঁকে একবার ডাকলে হয় না? তিনি 
হয়তে৷ বলতে পারবেন এই বিপদের গোড়া কে।” 
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রাজা বললেন,_“চেঃ। ক'রে 

দেখতে দোষ কি? কিন্তু মন্ত্রী নাকি 

দৌধীকে ধরেছে ?” 

্ উ রি | টুনটুনি বললে,_না মহারাজ! 

তারা নির্দেষ। কোন খবর তাদের কাছে পাওয়। যায় নি। আমি 

বরং মামার কাছেই ঘাই।” 

টুনটুনি শুনিকে ডেকে আনলে রাজার কাছে। শরুনির মাথায় 

টাক। বুদ্ধির তাপেই নাঁকি তার মাথায় পালক গজাতে পার না। 

৪ ২৫ 
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টুনটুনি বললে” “মামা, তোমার তে৷ শুনি খুব বুদ্ধি। তুমি 
একটু চেষ্টা করলে তে। এ বিপদ থেকে উদ্ধীর করতে পার।” 

টেকো মাথা নাড়তে নাড়তে শকুনি বললে, “বুদ্ধির কথাই 
যদি তুললে ভাগনে তে। বলি। কেউ মরতে না মরতেই আমি 
বুঝতে পারি ঘে তার দিন ঘনিয়ে এসেছে । আমি তাই আগে 
থেকে ভাগাড়ে গিয়ে বসি। এবারে কিন্তু ভাগনে, ভারি মজা! 
ভাগাড়ে আর যেতে হবে না। ঘেদিকে চাইব সেই দিকেই ভাগাড় । 
বেশি দিন নয়, দেখবে দ্রিন কয়েকের মধ্যেই পশু-পাখীতে লাগবে 
যুদ্ধ। সমস্ত বন জুড়ে মরা পশ্ড ও পাখীর হরির লুট পণ্ড়ে 
যাবে ।”__বলতে বলতে শকুনির মুখে লাল। গড়িয়ে পড়ল। সে 
একট। ঢোক গিললে। 

এমন সময় পৎ পৎ ক'রে উড়তে উড়তে বাছুড় সেখানে এসে 
পৌছল। 

সবাই বললে,_-“খবর কি ?” 
বাছুড় তার ছু'পা একটা ডালে আটকে দিয়ে মাথ৷ নীচু 

ক'রে ছু'বার দোল থেয়ে নিলে; তারপর ভুরু কুচকে, গলা 
কাঁপিয়ে বললে, “খবর ভারি খারাপ 1” 

“কেন কি হয়েছে আবার ?৮_ টুনটুনি চোখ কপালে তুলে 
জিজ্ঞেস করল। 

“আমায় আর বলতে হবে না। একটু পরে নিজেরাই দেখতে 
১৬ 
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পাবে। পশুরা এই এল ঝলে। সিংহ বলেছে-এ বনে পাখীর 
আর থাকতে পাবে না। তাদের মেরে ধরে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। 
পাথীদের ভারি তেজ হয়েছে। ' তাদের তেজ ভাঙতে হবে।__ 
আমি তো৷ ভাই খবরট৷ শুনে তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছি তোমাদের 
কাছে। হাজার হোক আপন জন তো! তা আমার কাজ আমি 
করলাম-তোমর ঘা ভাল বোঝ কর। আমি এখন তবে উঠি।৮-_ 
এই বলে বাছুড় আর একটুও অপেক্ষা না৷ ক'রে চলে গেল। 

শকুনি মামা এতক্ষণ সব শুনে টেকো মাথাট। একটু নেড়ে 
বললে, “কি ভাগনে, য। বলেছি ঠিক কিন। ?” 

টুনটুনির একথা ভাল লাগল না । সে বললে” “না মামা, 
আমার কিন্তু বিশ্বেম হয় না। পশুরাজ সিংহ আসবেন আমাদের 
সঙ্গে যুদ্ধকরতে। এ ককৃথনে। হ'তে পারে না। না» খোঁজ নিতে 

হচ্ছে ব্যাপারট। কি।” 

টুনটুনি চলল সিংহের বাসার কথাটা সত্যি কিনা জানার 
জন্যে। সে গিয়ে যখন পশুরাজের গর্তের কাছে পৌছল, তখন 

ভিতর থেকে একট। ভয়ঙ্কর গজন শোনা গেল। একটু কান পেতে 

শুনতেই সে বুঝতে পারল-এ গজ'ন আর কারও নয়, সিংহেরই। 

সিংহ বলছে,_“কি খেয়ে এত বল হল মউপাখীর যে আমাকে সে 

মারবে বলে? পাখীর ঘদি সখ হয়ে থাকে আনুক। একবার বুঝেই 

যাক ন। কত ধানে কত চাল ।” 

২৭ 
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“সে আমি খুবই জানি মহারাজ। পাখীও আবার প্রাণী! 
ওর তো মাছির জাত। তরু কিনা মহারাজের নামে গালাগাল দেয় । 
এত বড় সাহস! জানি ওরা আপনার কিছুই করতে পারবে না। 

তবু ধরুন শত্রু তো। কখন গোপনে কি বলতে কি করবে। কথায় 
বলে, শত্রু আর আগুন-এদের বিশ্বে নেই। কোথাও কিছু নেই 
অমনি ধোয়াতে ধেয়াতে হঠাৎ ধুধু ক'রে উঠল ভ্বলে। তাই বলি 
খবরট। দিয়ে যাই। যতই হোক জাতভাই তে।।” 

টুনটুনি তখন চুপটি ক'রে বসে; নড়েও না, চড়েও না” শুধু 
চুপচাপ গর্তের দিকে তাকিয়ে বসেই থাকে । কিছুক্ষণ পরে 
টুনটুনি দেখল, বাছুড় বেরোল গতে'র মুখ থেকে । তখন ওর আর 
কিছু বুঝতে বাকি রইল ন|। ব্যাপারটা ওর কাছে জলের মত 
পরিক্ষার হয়ে গেল। 

টুনটুনি তখন মনে মনে একটা যুক্তি ঠিক ক'রে বুকে বল 
বেঁধে সিংহের গর্তে ঢুকে পড়ল। 

সিংহ তাকে দেখে ঠাট্টা ক'রে বললে, “বলি টুনটুনিই আজ 
পক্ষিরীজের সেনাপতি নাকি? আর আর সৈন্য-সামন্ত কোথা? 
বাজ কই? শকুনি কই? তোমাদের মহারাজ কতদূরে ? বলি আমাকে 
মারবার জন্যে মউপাখী কি একল। তোমাকেই পাঠিয়েছেন নাকি ? 

মউপাখীর কোন দোষ নেই, তবু সিংহ তার নামে এরকম ঠা! 
করছে দেখে টুনটুনির ভারি রাগ হ'ল। সে জবাব দিলে,_“মহা'রাজ, 
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কানপাতল৷ লোকের সবনাশ. করতে হলে বেশি লোকের দরকার 
হয় না। আপনিই তার প্রমাথ।” 

সিংহ একটু হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করলে, “তার মানে ?” 
“তার মানে বুঝলে কি আর বাছুড়ের কথায় বিশ্বাস ক'রে 

প্রাণের বন্ধুকে অবিশ্বাস করতেন ?” 
সিংহ টুনটুনির কথায় একটু চিন্তিত হল; ভাবলে সত্যিই তো 

মউপাথী কথনও তার সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করে নি। অথচ 
পরের কথায় তার উপরে সে রাগ ক'রে বসে আছে। বাছুড় ঘা 
বলেছে সে কথ। সত্যি কি মিথ্যে ত পর্যস্ত জানার কোন চেষ্। 
করে নি। ছি ছি, এতদ্রিন কি অন্যায় করেছে সে! বন্ধু তার কত 
দুঃখ পেয়েছে ! 

টুনটুনি দেখল মিংহ আপন মনে ভাবছে। সে বুঝল সিংহ 
বাছুড়ের কথ৷ সত্যি মনে ক'রে যে মউপাখীকে অবিশ্বাস করেছিল 
তার জন্যে সে অন্ুতপ্ত। তখন সে বললে,-“মহারাজ! 1 হবার 
তা হয়েছে। ভেবে আর কি করবেন? আবার পশুরাজের সঙ্গে 
পাখীর রাজার মিলন হৌক। আপনারাও স্ত্রী হন। আমরাও 
সখী হই।” 

সিংহ বললে, “টুনটুনি, আমারই দৌষ। আমি পরের কথা 
শুনে তাকে অবিশ্বাস করেছি। তার সম্বন্ধে কটু কথা বলেছি। 
আমায় কি সে ক্ষমা করবে? টুনটুনি, তুমি এক্ষুনি যাও, যদি পার 

২)০0 
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তাকে ডেকে আন। আমি নিজেই, যেতাম, কিন্ত আমার আজ 
এমুখ নিয়ে বাইরে বেরোতে লঙ্জ। করছে । লোকে বলবে_ 
পশুর রাজার ঘটে একটুও বুদ্ধি নেই যে একট। বাছুড়ের চাল 
বুঝতে পারে ।” 

টুনটুনি বললে,_“না মহারাজ ! আপনাকে ঘেতে হবে ন|। 
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টুনটুনি বললে:...-.“তিনি নিশ্চয়ই আসবেন আপনার এখানে ।” 

আমি আগাদের রাজাকেই নিয়ে আসছি আপনার কাছে। সব কথ৷ 

শুনলে তার মনে আর কোন দুঃখ থাকবে ন।। তিনি নিশ্চয়ই 
আসবেন আপনার এখানে ।৮_ এই কথা বলে সিংহকে নমস্কার ক'রে 
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টুন্টুনি ফিরে গেল মউপাধীর বাদায়। গিয়ে সব কথা৷ জানাল 
মউপাখীকে। ৃ 

পরের দিন সকাল না হতেই" মউপাখী পদ্মমধুর একটি চাক 
যুখে নিয়ে চলল সিংহের বাঁড়ি। 

টুনটুনি ষে এত কাণ্ড ক'রে এসেছে সে খবর বাছুড় জানত 
না। তাই মউপাখী যখন মৌচাক নিয়ে তার বাসার সামনে দিয়ে 
উড়ে গেল, সে ঠিক বুঝতে পারল না৷ যে মউপাখী যাচ্ছে কোথায়। 
তরুতার মনে ভয় হল। সেতার পিছু নিলে। থানিকটা পথ তার 
পিছনে পিছনে গিয়েই বাছুড় বুঝলে যে সিংহের কাছেই মউপাধী 
যাচ্ছে। বুঝতে পেরেই মে করলে কি-না অন্য পথ দিয়ে ঘুরে 
গিয়ে সিংহের যে গর্ত--তারই কাছে একটা গাছে ডালপালার আড়ালে 
চুপটি ক'রে বসে রইল। 

মউপাথী এসে যেমন বরাবর ডাকে তেমনি ডাকলে রাজাকে,_ 
“পশুরাজ, পশুরাজ, ঘরে আছ ? 

আমি ডাকি মউপাথী 

এনেছি ভাই মৌ-চাকী। 

দরজ। খুলে চাকটি নাও ।” ৃ 
এবার তার ভরস। ছিল সিংহ হাসিমুখে বেরিয়ে আসবে। 

টুনটুনি তাকে অভয় দিয়েছে । কিন্ত হায়, জবাব এল অন্য 
রকমের! 

রা 
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বাছুড় বয়কট 

বাছুড় বিরত গলায় উত্তর দিচল৮-“খবরদার বলছি তুমি 
এমুখো৷ হয়ো! না। বার বার তোমার 'মৌ ফিরিয়ে দিয়েছি, তবু 
লজ্জা নেই! এবার ষদি আস গলাটি দেব টিপে। ভাল মুখে 
বললাম। বাঁড়ি ফিরে যাও। অমন বিষমেশান মধুতে আমার 
কাজ নেই।» 

“বিষ-মেশান মধু? আমি এনেছি তোমার জন্যে বিষ-মেশান 

মধু !”_ সে কীদতে কীদঘতে বললে। 

“হ্যা গো হ্যা! আমার কি আর কিছু বুঝতে বাকি আছে? 
এথন যাও দেখি ।”__গাছের আড়াল থেকে আবার জবাব এল । 

মউপাথী ভাবলে গর্তের ভিতর থেকেই জবাব এসেছে। সে 
যুখ ভারি ক'রে মৌচাকটি নিয়ে আবার ফিরল। নিজের উপর তার 
ভারি রাগ হল। তার চেয়েও বেশি রাগ হ'ল টুনটুনির উপর । 

সে জেনে শুনেও মিথ্যে কথা ঝলে তাকে পাঠিয়েছে নিশ্চয়ই । 

ফিরে যেতে মাঝপথে টুনটুনির সঙ্গে দেখা! । টুনটুনি যাচ্ছিল 
সিংহের বাড়ির দিকে । সে ভেবেছিল এতক্ষণ ছু'বন্ধুতে আবার 
খুব ভাব হয়ে গেছে। তাই দেখবার জন্যে সে বেরিয়েছে। কিন্তু 
শুকনো৷ মুখে মউপাখীকে ফিরতে দেখে তাঁর যুখাটও শুকনো! হয়ে 

গেল। সে ভয়ে ভয়ে মউপাখীকে জিজ্দেস করলে,_-“কি হ'ল ?” 

“যা বরাবর হয়। ফিরিয়ে দিয়েছে ।”_ মউপাখী আস্তে আস্তে 

ধরা গলায় জবাব দিলে । 

৫ 9৩০) 



বাছুড় বয়কট 

টুনটুনির হঠাৎ একট! কথা মনে হুল। গে বললে, “আচ্ছা, 
তোমার সঙ্গে দেখ। হয়েছিল সিংহের ?” 

“দেখা করার দরকারই হয় নি। দে গর্তের ভিতর থেকেই 

১) রস 11755 
রর 
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 51 

৮4 
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| ন্ 1 

5, %। 

টুনটুনি মউপাখীকে টানতে লাগল 

যাই-না-তাই ব'লে তাড়িয়ে দিলে। আমি কি আবার শেষে ঢুকব 
তার বাসায় ?”-_মউপাখী উত্তর করলে । 

শী, তোমাকে আবার ফিরতে হবে। চল এবার আমি শুদ্ধ 
সঙ্গে যাব। নিশ্চয়ই এ বাছুড়ের কীতি।”_ব'লে টুন্টুনি মউপাখীকে 
টানতে লাগল। 

৩ 



বাদুড় বয়কট 

মউপাথী বললে,_“ন! ভাই, বড়র সঙ্গে ছোটর ভাব কখনও 
চিরকাল থাকে না। আমার ভুল ভেঙেছে। অপমান ভাগ্যে ছিল 
তাই পেয়েছি। আর নয়।” 

টুনটুনি কিছুতেই তার কথ না শুনে জোর ক'রে তাকে 
নিয়ে গেল আবার সিংহের বাসায়। এবার আর তার! বাইরে 
দীড়িয়ে ডাকলে না। সোজ! ঢুকে পড়ল গর্তের ভিতরে । তাদের 
পাখার ও পায়ের শবে ঘুম ভেঙে গেল সিংহের। সিংহ অনেকদিন 
পরে বন্ধুকে দেখে তাকে যত্র ক'রে বসতে দিলে বাঘের ছাল: 

বললে,_-“এতদিনে মনে পড়ল ভাই ?” 
মউপাখী অবাক্ হয়ে গেল তার কথ। শুনে। একটু আগে যে 

ভাঙা কীসির মত গলা ক'রে বলে দিল,_খবরদার বলছি এমুখে! 
হয়ে! না__সে তা। হ'লে সিংহ নয়। একথা ভেবে অনেকটা সাত্ৃন। 

পেল মউ্পাখী ৷ 

টুনটুনি জবাব দিলে ; বললে,_“উনি তে৷ আপনার কথা৷ ভেবে 
ভেবে আহার নিদ্রা ছেড়েছেন। আপনিই বরং খোঁজ খবর করেন 
না। কিন্তু সে যাই হোক, আপনি এই মৌচাকাট নিন। উনি 
নিজে কয়ে এনেছেন আপনার জন্যে । বনের পশ্চিমে যে পদ্বদীঘি 

আছে তারই পাড়ে একট। শিযুল গাছে এই চাকর্ট হয়েছিল। এই 

চাকের মধু শুধু পদ্মফুলের।” 

টুনটুনির কথা শুনে সিংহ হাত বাড়িয়ে মৌচাকটি নিয়ে 
০৫ 



বাছুড় বয়কট 

বললে, “অনেক দিন মৌ /থেতে পাই নি ভাই, ঘা হোক আজ 
তরু মুখট। ছাড়বে” 

এমন সময় কোথ। থেকে বাছুড় হাপাতে হাপাতে এসে 
উপস্থিত হ'ল সেখানে; বললে, “সাবধান মহারাজ, যদি প্রাণের 
মায়া থাকে তো এ মৌ খাবেন না। এতে বিষ আছে ।” 
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সিংহ বিরক্ত হয়ে বললে,-“বিষ আছে? ককৃথনে। না। 

মউপাখী আমাকে যে মৌ থেতে দিয়েছে তাতে বিষ থাকতে 
পারে না। বিষ আর কোথাও নেই। বিষ আছে তোমার মনে। 
তুমি এখন যাও দেখি। তোমাকে এখানে কে ডেকেছে ?” 
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বাছুড় বয়কট : 

বাছুড় বুঝল তার ফন্দি ধরা পূড়েছে। সে আর কথাটি ন। 
বলে আন্তে আস্তে সেথান থেকে উঠে পড়ল। 

সেদিন সিংহের বাসায় মউপাথী খুব ভোজ খেল। টুনটুনিও 
অনেক দিন এমন খাঁওয়। খায় নি। সিংহের উপহার যেদিন থেকে 
বন্ধ হয়েছে সেদিন থেকেই তাদের ভাল ভাল থাবার খাওয়াও 
বন্ধ হয়েছে। 

তার পরদিন খুব জমকালে। রকমের এক সভ। বসল। সে সভায় 
বনের যত পশু-পাধী সবাই এল। সভার মাঝখানে বসলেন পশুর 
রাজা সিংহ, আর পাখীর রাজ। মউপাখী। 

সেই সভায় টুনটুনি পাখী বাছুড়ের কাণ্ড উ“চু গলায় জাহির 
ক'রে দিলে। সভার মাঝখানে আওয়াজ উঠল,_“কিচির মিচির, 
কিচির মিচির, কিচির মিচির 1” 

পাখীর। সব সমস্বরে বললে,-“আজ থেকে ওকে আমর। জাতে 

ঠেললাম। পাখাদের সঙ্গে ওর কোন সম্বন্ধ নেই।” 

পশুর তরফ থেকে বাঘ সাক্ষ্য দিলে। পশুর রাজ। সিংহও 

বললেন, “বাদুড় লোকটা৷ ভীল নয়। সাতপুরুষ ধ'রে পশু-পাখী 
পাশাপাশি এক বনে রাজত্ব ক'রে এসেছি, কখনও তে। কোন 

গোলমাল হয় নি। ওই এসে রাজায় রাজায় ঝগড়া বাধাতে গিয়েছিল । 

যা হোক ভগবানের ইচ্ছের ওর ফিকিরট। যে ধরা পড়ে গেছে__ 

সেই ঘযথে।৮ 
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বাছুড় বয়কট 
সভার মধ্যে আওয়াজ শোন। গেল-_“হালুম-হীলুম, হীলুম-হীলুম, 

হালুম-হালুম !” 

পশুর সব সমস্বরে বললে“ও আজ থেকে আমাদের 
কেউ নয়। পশুদের সঙ্গে ওর কোন সম্বন্ধ নী 

এ-যুগের চি রস জানে না। তার জানে যে বাহ 
ডিম পাড়ে না। তার গায়ে পালক নেই, তাই পাখীদের দলে তার 
নেমন্তন্ন হয় না। 

আবার পশুরা' ভাবে ঘে বাছুড়ের ডানা আছে। সে আকাশে 
উড়ে বেড়ায়। তাই পশুদের দলে তার মান নেই। 

আসল কারণাট দুই পক্ষের কেউ জানে না। তোমরা 
পার তে। বলে দিও । : 

৬০শষ- 














